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RESUMO  
Desde a pré-história, a humanidade faz uso das mais diversas 
substâncias psicoativas para tratar doenças, alcançar o êxtase religioso 
e um nível de consciência mais elevado, ou simplesmente para se 
divertir. Do mesmo modo, não é recente a preocupação da autoridade 
em restringir ou conter o uso de drogas. No entanto, a “demonização” 
destas é uma construção ideológica que varia conforme o tempo e a 
sociedade. Com o advento das contemporâneas concepções de Estado 
Democrático de Direito, baseado no liberalismo político e econômico, os 
métodos da administração pública passam a ter fundamento na ciência 
e não em meras crenças. Paralelamente, a política de enfrentamento ao 
comércio de cannabis no Brasil, carregada de preconceitos, impede o 
combate eficiente aos danos sociais causados por esse setor. Nesse 
sentido, cabe revisão legislativa a fim de sanar vícios que levam o 
Governo a empregar mal os recursos na prevenção ao uso dessas 
substâncias. 

 
Palavras-chave: cannabis, maconha, descriminalização. 

 

ABSTRACT 
Since prehistoric times, humanity has used the most diverse 
psychoactive substances to treat illnesses, achieve religious ecstasy and 
a higher level of consciousness, or simply for fun. Likewise, the 
authority's concern to restrict or contain drug use is not recent. 
However, the “demonization” of these is an ideological construction 
that varies according to time and society. With the advent of 
contemporary conceptions of the Democratic State of Law, based on 
political and economic liberalism, the methods of public administration 
are now based on science and not on mere beliefs. At the same time, 
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the policy of combating the cannabis trade in Brazil, loaded with 
prejudice, prevents an efficient fight against the social damage caused 
by this sector. In this sense, it is necessary to review the legislation in 
order to remedy vices that lead the Government to misuse resources in 
preventing the use of these substances. 

 
Keywords:  Cannabis, Marijuana, Decriminalization 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A cannabis é consumida há milhares de anos, antes mesmo da Era Cristã, seja de forma 

recreativa, medicinal ou na produção de commodities industriais – fibras, tecidos, papéis, 

cordas, etc. (ALVES, 2017). É também considerada uma planta sagrada sendo usada em 

cerimônias religiosas, até hoje, em grupos Rastafári (movimento religioso de origem judaico-

cristão). No Brasil, os invasores europeus chegaram em naus com velas e cordas feitas de 

materiais dessa planta e sua cultura foi incentivada pela Coroa portuguesa (CARLINI, 2005). 

Haviam compostos, xaropes, óleos e até cigarros de maconha industrializados que eram 

indicados para tratar asma, catarro, insônia, flatos, cancros, roncadura, utilizados como 

calmante, antiemético e orexígeno. Porém, o uso recreativo era costume apenas entre negros, 

índios e sertanejos e não incomodava a elite e as oligarquias locais até meados dos anos 1930 

quando, depois da primeira lei proibitiva nos EUA (Califórnia, 1913) e da II Conferência 

Internacional do Ópio (realizada em Genebra, no ano de 1924), disseminou-se um forte 

sentimento racista que associou o hábito de fumar maconha à imoralidade e à criminalidade 

justificado em propagandas intensivas que demonizavam a erva. 

Com essa campanha internacional, alguns estados brasileiros tomaram medidas 

repressivas contra a maconha. Primeiramente nos estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, 

Maranhão, Piauí e Bahia, o consumo dessa planta foi tratado como caso de polícia e já em 1933, 

na cidade maravilhosa, se registravam as primeiras apreensões devido ao comércio do ilícito. A 

proibição total veio com o Decreto Lei nº 891 de 25/11/1938 do Governo Federal que 

inviabilizou a cultura e qualquer tipo de consumo ou comércio legal da maconha em todo 

território nacional. De lá para cá, esse setor produtivo cresce incessantemente na 

marginalidade da lei. 

Nesse diapasão, o presente artigo – através da pesquisa bibliográfica – propõe medidas 

para uma política de combate aos malefícios do mercado de entorpecentes baseado nos 
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princípios de eficiência e da liberdade individual, ambos consagrados pela Carta Magma do 

nosso ordenamento jurídico e pela aludida Lei 11.343/2006 nos seus artigos 5º, inciso II, 8º-D, 

II e 8º-E, IV, todos vigentes. 

 

2 DA POLÍTICA CONTRA O TRÁFICO 

 

2.1 EXEMPLOS ADOTADOS EM ALGUNS PAÍSES EUROPEUS 

 

Na Europa, depois da descriminalização da maconha na Itália e na Espanha, foi a vez de 

Portugal, no ano de 1998, realizar projeto com uma equipe de especialistas e entregar a 

proposta ao Parlamento para mudança na legislação que viria a ser aprovada em 2001. O 

governo passou a aplicar o trabalho de assistência social ao invés da força policial no combate 

ao consumo de drogas. O cidadão(ã) encontrado(a) com uma quantidade não superior a 25 

gramas de maconha, 1g de heroína, ou dois gramas de cocaína é considerado apenas usuário. 

Nesse caso, o ilícito será apreendido e o indivíduo levado para casa, onde receberá uma 

intimação para comparecer a uma reunião com a Comissão de Dissuasão da 

Toxicodependência. Essa conversa levará ao conhecimento da equipe de assistência social os 

motivos e problemas que levaram o(a) cidadão(ã) ao mundo das drogas. Constatado a 

dependência química, o usuário poderá optar, se não for reincidente, por um tratamento clínico 

ou uma sanção judicial. Ultrapassados esses generosos limites de consumo diário, o uso será 

considerado tráfico, sancionado por legislação penal. (AQUOTTI e SANTOS, 2017). 

Na Holanda, a maconha chegou com o movimento Flower Power a partir de 1968. O 

governo prontamente organizou um grupo de especialistas para analisar o fenômeno social e 

as propriedades químicas e farmacológicas da droga, para o desenvolvimento de uma efetiva 

política de saúde pública. No relatório, os especialistas concluíram que a cannabis não é 

perigosa e que sua legalização seria conveniente. Ocorre que esse país, signatário do Convenção 

Única Sobre Drogas Narcóticas foi impelido a ilegalizar a planta, principalmente pela atuação 

do comissário norte americano Harry Anslinger (1892-1975), conhecido por seu empenho em 

demonizar a erva. Embora a política holandesa de tolerância não punisse criminalmente o 

usuário pego com pequenas quantidades, o plantio, a produção e a comercialização ficaram 

proibidos, sendo permitidas raras exceções para uso medicinal ou pesquisa científica. Com a 
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chegada de drogas mais pesadas – como a cocaína e a heroína – no início dos anos 1970, a 

legislação anti drogas figurou bem empregada até 1976, quando o governo adotou atitude 

permissiva em relação ao uso recreativo da erva – apenas –, permitindo a venda. Nos anos 

1980, a maconha holandesa começou a ser comercializada em coffee-shops. (AQUOTTI e 

SANTOS, 2017) 

Há ainda outros países que, recentemente, mudaram sua legislação proibitiva. No 

Uruguai, o consumo pessoal nunca foi criminalizado e em 2013 surgiu a Lei nº 19.172 que 

passou a regulamentar a produção, a distribuição e a venda da cannabis. No Canadá o uso 

medicinal e recreativo já foi regulamentado desde 2018, tendo pequenas alterações nas regras 

de produção e comercialização conforme a legislação de cada província. No Chile, o consumo 

recreativo foi descriminalizado em 2015. E ainda: o uso medicinal da maconha foi legalizado, 

sob diferentes regras, também na Alemanha, na Dinamarca, na Bélgica, entre outros países e 

na maioria dos estados (35 de 50) dos EUA.  

 

2.2 O EXEMPLO DO COLORADO (EUA) 

 

No Estado do Colorado (EUA), a regulamentação para o cultivo, colheita, 

processamento, embalagem, exibição e venda da maconha veio com o The Regulate Marijuana 

Like Alcohol Act of 2012, ou “Emenda 64”, após um plebiscito que favoreceu a descriminalização 

e a legalização da erva para fins recreativos. Dentre os argumentos contrários, consideravam 

que: 1º aumentaria o número de acidentes automobilísticos devido ao uso da erva; 2º 

aumentariam os usuários em tratamento contra o vício; 3º aumentaria o número de usuários; 

4º haveria grande impacto danoso à saúde física e mental causados pelo uso da maconha; 5º 

em suma, de modo geral, o custo à sociedade ultrapassaria de longe qualquer receita potencial 

gerada pela legalização. (ALVES, 2017). 

A favor, os argumentos eram: 1º a eliminação das prisões por tráfico; 2º a liberação dos 

recursos policiais aplicados na repressão ao comércio ilícito, permitindo maior foco da polícia 

em crimes mais sérios e mais violentos; 3º a redução no número de acidentes de carro, já que 

os usuários poderiam trocar o álcool pela maconha que não afeta as habilidades motoras de 

maneira tão agressiva quanto o álcool; 4º o Estado arrecadaria maiores receitas fiscais a partir 

da taxação de um novo setor; 6 a eliminação do mercado negro da cannabis. (ALVES, 2017) 
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Com certeza, o que se viu foi um grande impacto econômico. Desde o ano de 2000 o 

Colorado já permitia o uso da maconha medicinal: cada paciente comprovadamente portador 

de doença tratável com canabióides poderia ter posse de aproximadamente 57 gramas de 

maconha e até seis plantas cultivadas. Com a Emenda 64 de 2012, esse Estado regulamentou 

também o transporte, o armazenamento, definiu o regime tributário da indústria da cannabis, 

entre outras providências, vedando completamente o consumo em espaços públicos. Com a 

regulamentação desse mercado secundum legem, cada dólar investido nesse setor mais que 

dobrou, gerando até US$2,40 para as vendas no varejo. Em 2015, foram criados mais de dezoito 

mil postos de trabalho em tempo integral, dentre funcionários diretamente empregados na 

produção e venda até transportadores, todos rigorosamente licenciados. Gerou ainda 

empregos derivados: funcionários de back-office e outras atividades administrativas, 

agrônomos, chefs especializados em gastronomia cannábica, etc.  

 

Além da compra do produto em si [a indústria da erva demanda] aluguel de espaços, 
de serviços de segurança e sistemas de tecnologia da informação, fertilizantes, 
pesticidas e outros insumos agrícolas, produtos alimentares, insumos químicos e 
serviços de mecânica, aquecimento, ventilação e ar-condicionado. (ALVES, 2017, p. 
51). 

 

Para trabalhar nesse setor, o legislador exigiu licença ocupacional especial com validade 

de apenas dois anos. Para obter essa permissão é necessário: 1º não ter sido condenado pelo 

cultivo, posse ou distribuição de substâncias ilegais nos últimos dez anos; 2º não ter sido 

condenado por qualquer crime nos últimos cinco anos; 3º não ser médico licenciado que faz 

recomendações de remédios a pacientes; 4º não ter tido sua autoridade como cuidador 

primário revogada pela Agência Estadual de Saúde; 5º ter pelo menos 21 anos; 6º não ser 

cônjuge ou filho de qualquer pessoa empregada no Colorado Marijuana Enforcement Division; 

7º não ser procurador, policial, xerife, vice xerife, funcionário que cuide do licenciamento da 

indústria da cannabis ou qualquer outra autoridade relacionada à indústria local ou estadual. 

(ALVES, 2017). 

A regulamentação do comércio da cannabis provocou uma queda de 46% nas prisões, 

nos dois primeiros anos da Emenda 64. Esse resultado não foi mais significativo porque o 

consumo em locais públicos e por menores de 21 anos ainda é punível com prisão. Os 

consumidores migraram do mercado ilegal para as vendas reguladas, gerando uma receita 

significativa, sem danos sociais relevantes (como imaginavam os contrários a regulamentação). 
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Quando o Colorado transformou um mercado ilegal em uma indústria altamente especializada, 

através das regulamentações da Emenda 64, impediu que indivíduos com antecedentes 

criminais se integrem ao setor. 

Portanto, quando se fala em “legalização da maconha”, não se trata de liberar seu uso 

indiscriminadamente, mas regulamentar um setor produtivo que sempre existiu, como política 

de saúde pública para suprimir a legislação proibitiva e ineficiente. 

Os prejuízos sociais e econômicos dessa guerra inacabável são complexos e merecem 

uma análise à parte. Mas, é irrefutável que, nesse embate, quem mais sofre são os grupos mais 

vulneráveis, pois quem é abastado consome a droga que quer (com boa qualidade e com 

relativa segurança), beneficium fortunae. Às classes marginalizadas resta as sobras, os piores 

produtos, o aliciamento para o crime, e o confronto com a polícia (que também sofre as 

consequências). 

Entretanto, na perspectiva de um contemporâneo Estado Democrático de Direito, 

baseado nos valores do Liberalismo Político e Econômico, o ordenamento jurídico deve servir 

de equalizador às diferenças, para que cada cidadão(ã) – núcleo da tutela jurisdicional do 

Estado – possa gozar efetivamente dos direitos que a burocracia estatal lhe outorgou. Assim, 

cabe unicamente ao indivíduo inteiramente capaz, optar pelo estilo de vida que quer levar, 

desde que não cause danos aos outros. A imposição de um padrão único de pensar e de viver, 

baseado na fé e no preconceito, não condiz com as sociedades industrializadas e altamente 

especializadas do mundo contemporâneo. Na verdade, a imposição de tal modelo está presente 

em regimes onde as liberdades individuais são limitadas, onde há retração de direitos, como 

em ditaduras e organizações socialistas. Considerando esses princípios, a Constituinte de 1988 

conferiu direitos inalienáveis à toda personalidade como garantias fundamentais. No ápice 

hierárquico da burocracia brasileira, a Constituição Cidadã consagrou também o princípio de 

eficiência da administração pública (Art. 37 CF/1988). Considerando a demanda social e 

econômica para uma reforma na política de combate às drogas, consoante com o ordenamento 

jurídico e com a realidade brasileira, uma parcela significativa dos(as) cidadãos(ãs) cobra uma 

providência do legislativo. Para desmistificar as opiniões preconceituosas contra qualquer Lei 

nesse sentido, a mesma energia deve ser empreendida aqueles usuários que, de forma 

apaixonada, advogam a legalização das drogas ilícitas, às vezes desconsiderando as 

consequências. Essa é uma discussão política por excelência.  
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3 LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA EM RELAÇÃO A PRODUÇÃO E CONSUMO DE MACONHA 

NO BRASIL 

 

No parágrafo único do Art. 2º do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 

(Sisnad), o legislador brasileiro previu a possibilidade da União autorizar o plantio, a cultura, a 

colheita dos vegetais dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas “para fins 

exclusivamente medicinais ou científicos, em local e prazo determinados, mediante 

fiscalização” (Lei nº 11.343/2006). No segundo capítulo desse mesmo diploma, estabeleceu 

como objetivo “viabilizar a ampla participação popular na formulação, implementação e 

avaliação das políticas públicas sobre drogas” (Art. 8º E, IV, Sisnad, redação acrescentada pela 

Lei nº 13.840/2019). Sintonizados com o Legislativo, o Poder Judiciário vem desenvolvendo 

jurisprudência favorável à autorização do plantio da maconha em casos especialíssimos – 

medicinais – embora o consumo ainda seja criminalizado pelo artigo 28 da Lei 11.343/2006. 

A ironia está no fato de que a erva marginalizada é um eficiente remédio. A maconha, 

demonizada ao longo do século vinte por ideologias racistas e sectárias, está novamente sendo 

indicada para tratamento de doenças graves. Com a letargia do Legislativo para efetivamente 

resolver essa questão no nível infraconstitucional, a demanda de pacientes com doenças 

cerebrais crônicas exige do Judiciário uma ação – esse último, uma vez invocado, não pode 

eximir-se de proferir Sentença. Destarte, a Justiça, balizada pela Carta Magma e pelas normas 

e princípios do Estado Democrático de Direito, vem desenvolvendo jurisprudência favorável à 

emissão de licenças para cultivo lícito de maconha no brasil. Com efeito, o Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) proferiu acórdão permitindo o cultivo secundo 

legem: 

O princípio da dignidade da pessoa humana, disposto no art. 1º, inciso III, da 
Constituição Federal (CF/88), alçado a fundamento da República Brasileira, constitui-
se no arcabouço dos direitos e das garantias fundamentais, entre eles os direitos 
sociais, previstos no art. 6º da CF/88, que assegura a todos, entre outros direitos, o 
direito à saúde. (...) Ainda que o medicamento de que o recorrido necessita – 
CANABIDIOL EVR 22% - não se encontre especificamente estabelecido pela rede de 
saúde pública, organizada no Sistema Único de Saúde (SUS), na relação que orienta a 
prestação do serviço público de saúde, tal fato, de forma alguma exonera os entes 
públicos da sua responsabilidade pelo fornecimento do produto de que o recorrido 
comprovadamente precisa. (TJDFT, Acórdão nº 1166414). 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu Habeas Corpus para uma ré acusada do tipo 

penal previsto no art. 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). Nesse caso, 
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foi constatado que a acusada importou vinte e seis sementes de maconha da Holanda, mas o 

Ministro Celso de Melo, relator do processo, considerou que a pequena quantidade é destituída 

da tipicidade penal e extinguiu o processo por julgamento de mérito, deferindo o pedido da 

defesa. Para o decano, em suas legítimas atribuições que lhe conferem as instituições 

promulgadas pela Carta de 15 de outubro de 1988 (art. 102, inciso II, alínea a): 

 

A semente de “cannabis sativa L.” não se mostra qualificável como droga, nem 
constitui matéria-prima ou insumo destinado a seu preparo, pois não possui, em sua 
composição, o princípio ativo da maconha (tetrahidrocanabinol ou THC), circunstância 
de que resulta a descaracterização da tipicidade penal da conduta do agente que a 
importa ou que a tem em seu poder. [...] Disso resulta que a mera importação e/ou a 
simples posse da semente de “cannabis sativa L.” não se qualificam como fatores 
revestidos de tipicidade penal, essencialmente porque, não contendo as sementes o 
princípio ativo do tetrahidrocanabinol (THC), não se revelam aptas a produzir 
dependência física e/ou psíquica, o que as torna inócuas, não constituindo, por isso 
mesmo, elementos caracterizadores de matéria-prima para a produção de drogas. 
(STF, Habeas Corpus 143.890 São Paulo) 

 

Essas não são decisões isoladas. Há a tendência, como vimos, em nível mundial para a 

descriminalização da maconha. Mais por uma questão de convicção pessoal, alguns ainda 

coadunam com a superada demonização da planta. Noutro diapasão está sintonizada essa nova 

jurisprudência mais adequada às normas constitucionais. É uma questão de tempo para a 

sociedade civil, admitir uma mudança de paradigma nesse sentido. A demanda dos pacientes 

que necessitam de medicamentos à base de cannabis, como também os pais e mães, filhos, etc. 

que vêm seus parentes consumidos, de uma forma ou de outra, pelo crime que mata policiais 

e civis, podem encontrar o devido amparo em uma nova regulamentação das substâncias.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Que as autoridades proponham referendo popular para a sociedade civil escolher entre 

o mercado da cannabis regulado pelo Estado ou o tráfico ilegal, para fins recreativos. Para fins 

medicinais, é fundamental, regulamentação explícita para corroborar com a jurisprudência, 

com o parágrafo único do artigo segundo do Sisnad e com os artigos 1º, III e 3º, IV da 

Constituição Federal; porque a demorada autorização judicial para o cultivo legal pode gerar 

problemas irreversíveis para os portadores de doenças graves tratáveis com maconha. 
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Do exposto depreende-se, também, a adequação de novas medidas para suprimir os 

danos causados pelo o uso dessas drogas em questão. Quais sejam: 1º aumento na tributação 

das bebidas alcoólicas, especialmente para as importadas, em benefício da produção nacional; 

2º banimento da propaganda de qualquer droga recreativa; 3º licenciamento mais rigoroso e 

tributos (em porcentagem do capital da empresa, para equilibrar as grandes corporações com 

o pequeno empreendedor) específicos para estabelecimentos que vendem drogas recreativas 

(Essa medida deverá diminuir o número de locais que vendem essas substâncias e, 

consequentemente desestimulará o consumo, facilitando a fiscalização de irregularidades); 4º 

controle, por Lei, da qualidade dos ingredientes e do produto final de qualquer substância 

comercializada para fins recreativos; 5º campanhas na mídia e nas escolas visando informar os 

problemas gerados pelo abuso da ingestão de álcool, financiadas com os tributos arrecadados 

com os impostos desta nova política; 6º legalização e disponibilização, pelo SUS de 

medicamentos à base de cannabis; 7ºRegulamentação para cultivo, produção, 

armazenamento, transporte, distribuição, comercialização e consumo da cannabis para uso 

recreativo; 8º conforme os supracitados dispositivos da Lei 11.343/2006, organize grupos 

multidisciplinares de especialistas para o desenvolvimento de novas políticas públicas relativas 

às outras drogas que sustentam o narcotráfico, respeitando as particularidades de cada 

substância; 9º imponha sanções mais severas (qualificadoras ou aumento de pena) para quem, 

sob uso de droga recreativa ou medicamento controlado consumido sem prescrição médica, 

cometa ato tipificado como crime ou outro que gere responsabilidade civil; 10º estabeleça 

sanções mais rigorosas (como multas mais pesadas) e efetivas para quem vender qualquer 

droga lícita ou não a pessoas incapazes ou menores de idade, sem a devida autorização; 11º 

desenvolva um programa de geração de emprego e profissionalização para a indústria da 

cannabis, secundo legem; 12º em relação à cannabis, a propaganda de conscientização deverá 

obedecer a critérios científicos, seus efeitos nocivos apontados, bem como suas propriedades 

medicinais, o Estado, através do registro e da licença dos profissionais envolvidos na produção 

e venda, regulamentará o setor, gerará empregos e receita (especialmente nos primeiros anos, 

quando os consumidores migrarem do comércio ilegal para o comércio regulado), trazendo 

para o âmbito legal uma prática já existente, deve ainda proibir o consumo em público, sob 

pena de multa significativa, mas conforme a renda do(a) cidadão(ã) infrator(a); 13º que todos 

esses pontos sejam desenvolvidos minuciosamente por equipes de profissionais 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

920 

multidisciplinares, especialistas, cada qual em uma área específica e necessária para tal 

empreendimento. 

 Adotando esse novo programa de combate ao uso de drogas a União tem a real 

possibilidade de reduzir o poder do tráfico; desafogar a superlotação dos presídios (melhorando 

a eficiência do sistema carcerário); salvar muitas vidas (de civis e policiais) pelo arrefecimento 

da guerra entre Estado e traficantes; gerar empregos (diretos e indiretos) e receita para o 

Estado; disponibilizar medicamentos a preços mais acessíveis para diversas doenças 

neurológicas, entre outras, melhorando a saúde de muitos indivíduos com a maconha 

medicinal; e ainda produzir diversas commodities para exportação ou para consumo interno, 

movimentando a economia. Um mercado amparado pela Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa 

do Consumidor). 
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